
  

  و پیشکش قربانیجایگاه نذورات 

  

  گر آرمان شیشهدکتر 

  شناسی استادیار پژوهشکده باستان

  
  47تا 39از ص

  :چکیده

با پدید آمدن جوامع انسانی، نیاز روحی به ستودن خـالق و نـذر و پیشـکش قربـانی بـراي      

رسیدن به سالمتی و آرزوها باعث شد تا مکانهایی به شکل نیایشگاه با جایگاههایی ویژه بـراي  

این مقالـه  . ذورات و قربانی در آنها، در میان اقوام و فرهنگهاي گوناگون به وجود آیدپیشکش ن

هـا و آداب و   یـابی لغـت، آئـین    شناسی و ریشه به اجمال به بررسی جایگاه نذورات از نظر واژه

ها و مکانهـاي   رفته است ـ در دوره  رسوم و ساختار آن و نیز موادي که براي پیشکش به کار می

اي بـه   ردازد و اشـاره پ تا دوران اسالمی ـ مـی  . م.ر فالت ایران از حدود هزارة سوم قمختلف د

دهد که ایـن جایگـاه و    ادامۀ سنّت پیشکش نذورات و قربانی تا روزگار حاضر دارد و نشان می

. هاي مربوط به آن به یک زمان و مکان و یا یک دین و مذهب خاص منحصر نبوده است آیین

  

، عصـر  .م.جایگاه نذورات، قربانی، نیایشگاه، هزاره سـوم ق  شناسی،باستان:هاي کلیدي واژه

  . حاضر

  

مهمقد:  

از دیرباز و از هنگامی که انسانها در کنار یکدیگر گردآمده و جوامع انسانی را پدید آوردند، به اعتقادات و 

ـ  این جوامع هریک به گونـه . باورهایی همگانی و مشترکی نیز دست یافتند  رینش هسـتی را بـراي خـود    اي آف

اند و براي نزدیکی بیشتر بـا آن   ده و آفریدگار یا آفریدگاران جهان را به نحوي ستوده و نیایش کردهنموتوجیه 

بـه پنـدار ایـن    . انـد  م بخشیدهآفریدگار، آن را به شکل بت و پیکرك یا نمادي از آن و یا پندارهاي ذهنی تجس

؛ شـد  می او برآوردههاي  خود را نیز داشت که باید از سوي آفریده ةهاي ویژنیاز ،این آفریدگار ستودنی ،آدمیان

اي بود که خود نیز همواره در حـال بـرآوردن آنهـا بودنـد     هر ایشان همان نیازهاي روزمرّنیازهایی که به تصو .

وزانه براي رو ر از این. خوراك، پوشاك، زیستگاه و هر آنچه که یک موجود زنده و اجتماعی به آن نیاز داشت

شد و بدین گونه بـود کـه    میکردند و جایی نیز براي زیست آنها در نظر گرفته  می اآنها خوراك و پوشاك مهی

 ،چنـین باورهـایی بـه تـدریج    . پوشیده پدید آمـد و نیایشگاهها در فضاهاي باز و سرو معابد ها  نخستین بتخانه

یر نیایشگاهها و پیشکش قربانی همراه بـا خوانـدن اوراد   مراسم تطه ،آدابی را با خود پدید آورد که در آن میان

ایشـان  هـاي   و ادعیه به این آفریدگاران بود تا با جلب خوشنودي هرچه بیشـتر آنهـا، نـذر و نیازهـاي آفریـده     

  . اي در نیایشگاه در نظر گرفته شد پس براي پیشکش قربانی جایگاه ویژه ؛برآورده شود

از . شـد  مـی  شکشها، قربانی و هدایا بر آن در پیش روي آفریـدگار نهـاده  مکانی بود که پی ،جایگاه نذورات
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خوراکی و پوشاك و بخور سوزاندن بـا مـواد خوشـبو و     یعنی آدمیان و جانوران گرفته تا مواد ،قربانی خونین

 برخی از این پیشکشها، قربانی و هدایا، همچـون سـوزاندن بخـور، در   . شد می جز آن بر جایگاه نذورات نهاده

مشترك و معمول بوده و برخی از قبیل قربانی خونین، فقط نزد گروهی خاص رواج داشته  ،میان اغلب جوامع

ل شـد و بـا برگزیـده شـدن     به هرحال ادیان و مذاهب در طول زمان و در میان جوامع مختلـف متحـو  . است

هـایی   اه آفریدگار یکتـا بـه گونـه   ا آداب نذر و نیاز به پیشگپیامبران، به ادیان یکتاپرستی امروزي بدل گشت ام

ـ    ی خـداي  دیگر تا روزگار ما باقی ماند و جایگاه نذورات نه تنها براي نثار قربانی، بلکه به شـکل نمـاد و تجلّ

   .واحد در میان پیروان برخی از ادیان یکتاپرستی از جمله یهودیان و زردشتیان باقی ماند

 ها به خدایی پیشکش قربانی ،روي آنبر اي است که  فراشتهبه معنی سازه معماري برا   Altarانگلیسی ةواژ

بـه معنـی بلنـد و رفیـع        Altusگرفته شده است و احتمـاالً بـا واژه     Altareاین واژه از واژه التین. شوند می

وي سـکّ بـه معنـاي   تبدیل شده که  bombosیونانی کالسیک آن  ةاین معنی کهن، سپس به واژ. ریشه است هم

التـین   ةبـه احتمـال زیـاد، واژ   . رود بـه کـار مـی   آلتار با یک پایه، یعنی سکویی بلند براي پیشـکش  بلند، پایه، 

Altaria   با فعلAdolere )است، ارتباط  »سوزاندن و باعث باال رفتن دود یا رایحه«که در اصل  )نیایش کردن

اجـاق  «یـا  )place of Fireیـا    Fire place( »جایگـاه آتـش  «در این صورت، این واژه را براي اشاره به . دارد

گذشته از آنکه جایگاهی بـراي   ،بنابراین واژه آلتار. اند برده می به کار) Sacrificial hearth(» قربانی یا پیشکش

هـاي   بـراي سـوزاندن قربـانی   . هـا یـا جـز آن اسـت     ها به خـدایان در نیایشـگاه   ها و قربانی قرار دادن پیشکش

  .(Eliade,1987,vol.1,Intery:Altar)بخور نیز بوده است سوزاندنی چون حیوانات نذري و 

سـایر زبانهـا    را در آن  تـوان  مـی   ترتیب  همین  رود و به کار می  بهAutel شکل  به  فرانسه  در زبان  واژه  همین

  دیگـر آن   وممفهـ   آلتـار باشـد کـه     جاي  به  عام  تواند نامی می « نذورات  جایگاه«  فارسی  در زبان. کرد  یابی ریشه

  سـوزاندن   بـراي   یکـان م  مفهـوم   بـه  « آتش  جایگاه«،  جایگاه  مراد از این  هرگاه.  است  یا پیشکش  قربانی  جایگاه

تر بـه  مناسـب   آتشدان ةواژبه کار بردن باشد،   خوشبو و غیره  و گیاه  حیوان  یعنی  ،جان  جاندار و بی  هاي پیشکش

  . رسد می نظر

،   میـز قربـانی    جملـه   از آن ؛را دارند  آتشدان  نیز مفهوم  دیگري  هاي واژه  ،و عربی  فارسی  ندر زبا  همچنین

و   ، مقطـر، قنـدیل   ، منخره ، مدخنه ، مجمر، مجمره ، منقل ، محراب ، آذرگاه ، آذروان ، مذبح میز هدایا، میز پیشکش

  و پیشـکش   قربـانی   ویـژه   و بـه   ، فقـط  جایگاه  این  بردنکار   منظور از به  که  در مواردي.  است  و جز آن  تفکده

،  ، عنبرسـوز، مشـبک   سوز، عطرسوز، عـودگردان  ، بوي ، بخورسوز، بخوره بخوردان  چون  هایی بخور باشد، واژه

ــا چمــچ  چمچــه ــه  اي وســیله( ی ــد  مالق ــر مانن ــا کفگی ــی) ی ــدا م ــاربرد پی ــد  ک ــگ(کن ــدراج  فرهن ؛ 1335،آنن

  ).باال  هاي واژه  ذیل ؛1363،معین ؛1354،1356،مصاحب

  :نذورات  جایگاه  شکل

، ظـاهر   آن کـاربرد   نوع  ، بنا به متفاوتی  اشکال  به  نذورات  ، جایگاه مختلف  و فرهنگها و ادیان  اقوام  در میان

  تا خـدایان  هشد برپا می  و برافراشته  رفیع مکانیدر  ؛ است  بوده  كمتحرّ  و گاه  ثابت ، جایگاه  این  گاه.  است  شده

. برسـد   زیـرین   جهـان   خـدایان   هـا بـه   شد تا پیشکش حفر می  گودالی  شکل  به  گاه ؛کنند  نظاره  را از بهشت  آن

  بـه   هرگـاه . شـد  منظور ایجـاد مـی    همین به،  یمتوفّ  بدن  به  قربانی  خون  رسیدن  ها، براي در گور پشته  مجرایی

  استفاده  و خدا را به  گرفت قرار می  دیگر بر آن  بخور و نذرهاي  ها و ظرف شد، پیشکش می  ساخته  میزي  شکل
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  بـه   کـه   آنگـاه . کنـد   تشویق  بر آن  زدن  تکیه  بود تا خدا را به  اي اریکه  شکل  نیز به  گاهی. کرد می  دعوت  از آن

رسـاند و نیـز    مـی   روحـانی   جهان  به  آتش  طهواس  را به  سوختنی  هاي پیشکش ؛شد برپا می  روشن  اجاقی  شکل

  .(Eliade,1987:vol.1,Intery:Altar) کرد را پیدا می  و اجتماع  خانه  اجاق  مفهوم

،  جشـن   ، چـون  مختلـف   اهـداف   بخـور بـراي    و سـوزاندن   پیشـکش   مراد فقط  ،نذورات  از جایگاه  هرگاه

  ایـن . بلنـد شـود   ۀبا دسـت   اي یا چمچه  کوچک  ظرفی  به  تبدیل  تتوانس می  جایگاه  بود، این  و غیره  خاکسپاري

دیگـر قـرار داد     و یا در هر جاي  نذورات  جایگاه  بر روي  ، چون گوناگون  شد در مکانهاي را می  كمتحرّ  ظرف

  .بود  ،آسان داشت  که  بلندي  ۀخاطر دست  به  نیز با دست  چمچه  حمل  همچنین. کرد  نیز حمل  و با دست

.  اسـت   شـده  مـی   ، استفاده و جز آن  ، فلز، سفال ، چوب ، خشت معموالً از سنگ  ،نذورات  جایگاه  در ساخت

. ساخت را می آن  بود که  قومی  فرهنگ  به  وابسته  آن  ینئو تز  شکل

  

  :دینی  با پندارهاي  آن  و ارتباط  ایران  در فالت  نذورات  جایگاه

  دهـد، نـه    رواج  بود، در ایـران   آریاها برخاسته  از میان  که  پیامبر ایرانی  ،را زردشت  پرستییکتا  از آنکه  پیش

او   ر بودنـد و بـراي  متصـو   خـدایی   اي هر پدیده  نیز براي  ایران  فالت  بومی  ساکنین  او، بلکه  تنها اجداد آریایی

  .کردند نثار می  و قربانی  ا، پیشکشخد  آن  ویژه  نذورات  و بر جایگاه  برپا کرده  نیایشگاه

  از ورود آریائیهـا، مـدارك    تا پـیش   فالت  ساکن  بومی  اقوام  در میان  نذورات  جایگاه  و مفاهیم  شکل ةدربار

  و وسایل  اند و یا لوازم جاوید شده  ،برجسته  هرها و نقوشبر م  که  است  آیینی  نقوش  ، منحصر به شناسی باستان

  همچنـین .انـد  آمـده   دسـت   به  باستانی  هاي محوطه  از کاوشهاي  و میز و جز آن  ظروف  شکل  به  که  است  آیینی

احتمـاالً    کـه   اسـت   وجـود داشـته    ، مکانهـایی  باسـتانی   از منـاطق   در برخی  دهد که می  ، نشان معماري  مدارك

  . تاس  بوده  آیینی  مراسم  انجام  براي  یو یا محلّ  نیایشگاه

  و یا بـه ) 12 :1372،  بهار و کسرائیان(  مرکزي  از میالد در روسیه  قبل  چهارم ةدر هزار  هند و اروپایی  اقوام

و   سـیحون   و رودهاي  انتا ترکست  روسیه  خزر در جنوب  و دریاي  سیاه  دریاي  ممتد از شمال  در استپ  عبارتی

 است  نشده  شناخته  درست  که  عللی  ، به هزاره  در اواخر این. یستندز می)  ائیریه  ذیل ؛1371، اوشیدري(  جیحون

 :1364،  کـوب  زرین(  »مجاور  وحشی  طوایف  یا هجوم  فشار گرسنگی«شاید از ) 12، 1371،  بهار و کسرائیان(

  .)12 :1372،  بهار و کسرائیان(آوردند   و سراسر اروپا روي  سیبري  اطراف  به) 33

 )هنـد و ایرانیـان  (  اقـوام   ایـن   شـرقی   ۀشـاخ   بود که  از مناطقی  گرفت  نام  بعداً هند و ایران  که  سرزمینهایی

در آغاز سفر در   که  سرزمینی  نام ).13 :2 :1375،  بویس(وارد شد    آن  ، به. م. ق 1700ـ   1000  احتماالً در طول

. ) وئجـه   ایرینه  ذیل ؛1371،  اوشیدري( شد  خوانده )ویج  انایر(  وئجه  ائیرینه ،گزیدند  سکنی  در آن  ایران  فالت

را   آن  هم  از محققان  خزر جستجو کرد و بسیاري  و دریاي  لارآ  دریاچه  بین  مخصوصاً در نواحیرا   محل  این«

را   ایـران   آریاهاي  ۀدیرین  و موطن  خاستگاه«، اوستا نیز »اند کرده  تطبیق  خوارزم  والیت  با حدود کنونی  در واقع

  مـدارك . )32ــ  33 :1364،  کـوب  زریـن ( »دهـد  مـی   نشـان   ایران  فالت  شرقی  و شمال  شرقی  بیشتر در نواحی

  خـود را نیـز همـراه     و هنـر و دیـن    خود، فرهنـگ   مهاجرت  در طول  اقوام  این  دهد که می  نشان  شناسی باستان

  بـه   تـوان  مـی   آریـایی   مهـاجرین   و نخسـتین   بـومی   اقـوام   در میان  نذورات  جایگاه  با شکل  در رابطه .اند داشته

در   هـایی  سـاغرمانند بـا سـوراخ     ظروفی  ،مثال  براي. کرد  اشاره  ایران  فالت  شرقی  در شمال  بسیاري  هاي نمونه
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  ةاواخـر هـزار    به  قمتعلّ  هتپ ورنگو ت  هتپ حصار، شاه  باستانی  هاي از محوطه  ـ سیاه   خاکستري  از سفال آنها  ۀبدن

  و نگهـداري   حمـل  ةویـژ   ظروف  و گاه  منقل  گاه  ، که است  آمده  دست  از میالد به  قبل  دوم  ةهزار  اوائل تا  سوم

.اند شده  فیمعرّ  ذغال

(Schmidt,1937:184,307,pl.XLIIIh:3300,3304,Arne,1945  :212,pl.LV:435-437, Wulsin, 1932; fig.5) 

  بـه   منـاطق   این  بومی  ساکنین  معماري  بقایاي  تنها در میان  بخورسوز باشند، نه  است  ممکن  که  ظروف  این

  آریـایی   مهاجمـان  ۀوسـیل   نیـز بـه    از ایشان  پس  که  است  تیآنها ظاهراً سنّ  کار بردن  به  ، بلکه است  آمده  دست

  لـین او  و از جمله  است  گسترده  کویر مرکزي  ۀتا حاشی  ایران  شرقی  در شمال  یاد شده  مناطق.  است  شده  حفظ

  آلتـین   هـاي  محوطـه  با  مناطق  این  میان  ارتباط .اند آنجا وارد شده  به  آریایی  ايه دسته  نخستین  که  است  مناطقی

در جنـوب   هایی با محوطه  ز میالد و همچنینا  قبل  سوم  ةهزار  دوم  ۀدر نیم  ترکمنستان  در جنوب  و پرهاي  هتپ  

  زمـان   در همـین   افغانسـتان   در جنوب  گکموندی ۀو شهداد و نیز محوط  شهر سوخته  یعنی  ،ایران  فالت  شرقی

و  به دسـت آمـده    مستطیل  مکعب  هاي جعبه  شکل  به  پخته  از گل  بخورسوزهایی  هتپ  در آلتین. انکارناپذیر است

  است  پیدا شده  آن اتاق مکشوفه در  در مرکز بزرگترین  تیسنّ  سنگی « سکو ـ اجاق «  با یک  نیایشگاهیین چنهم

 ).   Masson,1988,pl.XXXVI:65,figs.199-201؛321: 1374، ماسون(

  آن  شهچهارگو  که) احتماالً عودسوز(  شکل  مستطیل  اي چهارپایه  ظروف«نیز،   قلعه  قره  نزدیک « رهايپ«در  

  ، اجاقهـاي  در مونـدیگک   در معبـدي   آتـش   جایگـاه . شد  ، کشف»بودند  کرده  ینئتز ، افزوده  هاي را با سر قوچ

  از یـک   اي و دریچه  آن  بر سطح  با دودکشی  توخالی  مکعب  ، بخاري در شهر سوخته  میانی ةبا حفر  چهارگوش

در   آتش  از افروختن  اتاقها در شهداد، نیز شواهد دیگري  ۀدر میان  کوتاه  و اجاقهایی  آتش  افروختن  براي  جانب

 :3  :1375،  ؛ کـابلی 285، 308، 5  و4شـکل  ؛282-283، 309، 323 :1374،  ماسـون (  اسـت   ویـژه   جایگـاه   یک

  .)115، 119ـ120

  بودنـد کـه    چادرنشـینانی  و  نشـینان  اند، کـوچ  شده  شناخته  و پارت  ماد، پارس  با نام  در تاریخ  که  قومی  سه

از   ، در هـراس  مـنش   بودند و با ایـن   پرست جنگجو و طبیعت. گذراندند می  و شبانی  داري هگلّ  را از راه  زندگی

  قبـل   دوم  هـزاره   در اوایل  بودند که  آریایی  مهاجرین  نیز در میان  ایشان. پرستیدند را می  طبیعی  ، خدایان طبیعت

ـ   1000در حـدود    نـد و بـاالخره  ا هکـرد   خزر حرکت  دریاي  احتماالً از دو سوي  ایران  فالت  ويس  از میالد به

  از واژه  ترکیبـی   ایـران   واژة. ندا هبرگزید  دائم  سکونت  را براي  سرزمین  رسیدند و این  نواحی  این  به . م. ق1200

،  کـوب  ؛ زریـن 12 :1372،  بهـار و کسـرائیان  (  اسـت   ائیـان آری  سرزمین  یعنی  ، پسوند مکان و ان )آریایی(  ائیریه

  .) ایران  ، ذیل1371،  ؛ اوشیدري10 :1363،  ؛ موله34 :1364

در   خراسـان   شمال  بودند با ورود به  جدا شده  آریایی  خود از سکاهاي  گویی  پارتها که  یعنی  ،شرقی  ۀشاخ

 گرفتنـد   سـرزمین   خـود را از آن   شـدند و نـام    سـاکن   ناحیـه   در آن و  برداشته  دست ،سفر  ۀو از ادامرتَپ  ناحیه

  .)پارتها  ذیل ؛1371، اوشیدري(

از مـیالد از    قبل  نخست  ةهزار  در اوایل  مانا، که  سرزمین«. دادند  سفر ادامه  به )غربی  ۀشاخ(مادها و پارسها 

  در ورود بـه   ایرانـی   مهـاجران   بـود کـه    منزلهـایی   لـین شد، از او می  شروع  ارومیه  دریاچه  شرقی  حدود جنوب

  .)77ـ  79 :1364،  کوب زرین( »آنجا وارد شدند  به  ایران  فالت  غرب  نواحی

یـا   8 ةدر اواخر سـد   با ایشان  همزیستی  تیاز مد  ماندند، اما پارسها پس  باقی  ایران  مادها در مرکز و غرب 

دادنـد و در    خـود ادامـه    راه  بـه  ) پـارس (  ایـران   تـا جنـوب  و   جـدا شـده    ایشـان  از میالد از  قبل 7سده  اوایل
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شـدند    منطقه  در آن  عیالم  دولت  ۀالحمای و تحت  افکندند و همسایه  اقامت  رخت ،»انشان« عیالمی  نشین سلطان

گـذر و    این .)18 :2   :1375،  ؛ بویس 66 :1359،  گرانتوسکی(بخشیدند   خویش  ةتاز  سرزمین  خود را به  و نام

 .به همراه داشته اسـت   نواحی  این  اصلی  و ساکنین  را بر بومیان  ایشان  ط، تسلّ  انجامیده  طول  سالها به  که  یسکن

تـأثیر گذاشـتند و از تـأثیر      ایشـان   و اعتقـادات   و رسـوم   و آداب  بر فرهنگ ؛درآمیختند  بومی  آریاها با ساکنین

ـ مستتر    وندیداد ـ ویدیودات   در کتاب  اساطیري  داستانی  آریائیها در قالب  مهاجرت. نماندند  بهره بی نیز  متقابل

  .)2  ، یادداشت15 :1364،  کوب زرین(  است

  شـکل   بـه   پرسـتی  خـدایان   کند نوعی  دعوت  یکتاپرستی  را به  ایشان ،زردشت  از آنکه  آریائیها تا پیش  دین 

اسـت    ایشـان   کهـن   دیـن   اصـول   یشـتها،حافظ   نـام   به  ایران  باستانی  سرودهاي .بود  طبیعی  هاي پدیده  پرستش

   .)11 :1368هینلز،(

  وي  رسـید کـه    نتیجه  این  به  توان می  ر حاله وجود دارد، اما به  عقیده  اختالف  ظهور زردشت  زمان  ةدربار

بعـد    هاي تا سده  وي  ، اما احتماالً تعالیم) 65 - 69 :1326،  معین( است  د نشدهمتولّ  .م. ق 1100از حدود   پیش

ـ   برخـی  ةعقیـد   به  که طوري  به.  است  بوده  نیافته  جا رواج  هنوز در همه نیـز هنـوز     هخامنشـی   در دوران  یحتّ

ا به.  است  نداشته  ترسمیروزگـار    از همـان   آتـش   ، نیـایش  زردشـت   دیـن   از سایر اصـول   گذشته  ،ر حاله ام

  . است  شده می  ، بخور پیشکش یا آذروان  آتشدان  یعنی  آن ةویژ  و بر جایگاه  بوده  رسم  ایشان  در میان  نخستین

  تـا اوایـل    دوم  ةاواخر هزار  به  حسنلو در آذربایجان  هاي در نیایشگاه  یا آتشدان  اجاق  شکل  به  آتش  جایگاه

  ایـران   فالت  غرب  در شمال  نذورات  از وجود جایگاه  اي نمونه  ،جایگاه  این. گردد یالد برمیاز م  قبل  اول ةهزار

  چنـین   از انجـام   نشـان   ،باسـتانی   ۀمحوطـ   مانند از ایـن   چمچه  از بخورسوزهاي  قطعاتی  کشف  همچنین.  است

وارد   آذربایجـان   منطقه  ها به آریایی ، زمان  در این .مادها دارد  طاز تسلّ  پیش  ،منطقه  بومی  ساکنین  در میان  آیینی

  .بودند  نیافته  طهنوز بر ماناها تسلّ  بودند، ولی  شده

 Van Loon,1962:14-16,Muscarella,1965:41-46,figs.2,10) (Dyson,1989: fig.22,
دوم  ۀاحتماالً در نیم  که  است  رانای  فالت  غرب  و شمال  در شمال  مناطق  نیز از جمله  در گیالن  مارلیک  ۀتپ  

  ةهـزار   لیـ و تـا اوا   است  بوده  ایران  از فالت  منطقه  در این  آریایی  داران طالیه  از میالد، پذیراي  قبل  دوم  ةهزار

و   راتنـذو   از کاربرد جایگاه  شواهد و مدارکی.  است  داده  خود جاي  را در دل  اجساد ایشان ،از میالد  قبل  اول

دار  پایـه   آتشدانی  نقش ،بر خود  اي مهر استوانه  یک.  است  آمده  دست  به  باستانی  ۀمحوط  بخور در این  سوزاندن

  .کند متبادر می  ذهن  بخورسوز را به  بیشتر یک ،« صافی«  جاي  ، به کمشب مانند دیگچه  ظرف  یک. دارد

(Negahban,1979,pl.636;Negahban,1996;Vol.2,pl. 476) 
  نشـان   کـویر مرکـزي   ۀدر حاشـی   لاو  ةهـزار   ، نفوذ مادها را در اوایل در کاشان  سیلک  ۀدر محوط »ب«گورستان 

  مـدفون  ب  انـد و خـود در سـیلک    گذاشته  جاي  به  رسد اجداد خود را در مارلیک نظر می  به  که  مردمان  این. دهد می

آنهـا را در   ،دارنـد و کاوشـگر    سر بز کوهی  شکل  به  افزوده  آنها تزئیناتی  ۀبر لب  اند که کرده  استفاده  اند، از ظروفی شده

:Ghirshman,1939, Vol. II,26)؛  25ـ  27 :1365،  نگهبان(است   ر دانستهبا بخور مواد معطّ  ارتباط

  یـت ؤر  قابـل   و گـودین   ، بابـا جـان   جـان  نوشی  باستانی  هاي هدر تپ  نیز با شواهدي  ایران  مادها در غرب  پیشرفت

ـاي  در خانـه   و بخـاري   و اجـاق   در نیایشگاه  آتشدان  شکل  ها به محوطه  در این  آتش  جایگاه.  است   جلـوه   اربـابی   ه

    .کند پیدا می  تکامل  هخامنشی  ةدر دور  سنگی  آتشدانهاي  شکل  به  جان نوشیِ  خشتی  آتشدان  ،میان  در این. کند می

(Stronach, 1973: 129-140, pls.VIb, VII a-b, figs.2-7, Goff, 1977:103-140, figs.1-3, Young, 
1969: 78,fig.15)   



43/  جایگاه نذورات و پیشکش قربانی

  بـه . دهنـد  می  را نشان  دوره  این  از آتشدانهاي  کاملی  هستند، شکل  ماد منتسب  دوران  به  که  هایی گوردخمه

ـ  طبقه  سه  ۀپای. اند شده  ساخته  از سنگ  جان نوشی  تشدانآ  آتشدانها برخالف  این  رسد که نظر می   مکعـب   ۀ، بدن

  ممکـن   ،جهـت   همین  ندارد و به  هخامنشی  دوران  با آتشدانهاي  تفاوتی ، آن  طبقه  سه  فوقانی  و بخش  مستطیل

  مـادي   پادشاهان  آخرین  و به  اقو عر  ایران  کردستان  یعنی  ،ایران  فالت  مادها در غرب  طاواخر تسلّ  به  که  است

  .)118، تصویر  88ـ  89: 1   :1371،  ؛ گیرشمن 58، شکل 502ـ  508 :1345،   دیاکونف(باشند   متعلق

در طـول سـه      پارسـها،    آشـور و سـپس    ۀاز سـلط   تـا پـیش    ایران  و جنوب  غربی  در جنوب  وسیعی ۀمنطق

  فـالت   سـاکن   بـومی   قـوم   تـرین  در اختیار مهـم زارة اول قبل از میالد ـ  ـ از نیمۀ هزارة چهارم تا نیمۀ ه  هزاره

  توانست  محو نشد، بلکه  یکباره  تنها به  ها نه با ورود آریائی  ایشان  کهن  نتمد.  است  ها بوده عیالمی  ، یعنی ایران

  .)10ـ12 :1372،  بهار و کسرائیان(رد وارد اثر گذا  تازه  اقوام  و رسوم  و آداب  ، دین نیز بر فرهنگ  تا حدودي

  و زیگـورات   و معبـد اینشوشـیناك    آتـش   خـداي  ،و نیز معبـد نوسـکو    عیالمی  و مهرهاي  برجسته  نقوش 

  سـه   نتمـد   این ۀسلط  تحت  هاي در سرزمین  نذورات  مستند از وجود جایگاه  مدارکی  ،خوزستان  در چغازنبیل

  آتشـدانهاي  ةدهنـد   از میالد نشـان   قبل  دوم  ةهزار  ۀدر نیم  میانی  عیالم  دوران  هرهايم  ویژهبه ؛ است  هزار ساله

از   ري، تصـو  از گیـاه   اي شـاخه   ، بـا قبـول   اسـت   آتـش   احتماالً خـداي   که  خدایی  هستند که  داري پایه  فروزان

،  خوشبو بر آتـش ِ  بخور گیاهان  سوزاندن  آیین  رسد که نظر می  به  دهد و چنین می  جلوه  را با آتش  آن  سوزاندن

  ایـن ۀ برجست  نقوش.  است  بوده  مرسوم  ایشان  در میان  طور گسترده  ، به عیالم  آریاها بر سرزمین  طاز تسلّ  پیش

  بـه   شـان ای  در میـان   جایگـاه   ایـن   کـه   است  بر آن  دهد، گواه می  را نشان  نذورات  از جایگاه  تصاویري  که  دوره

  .است  بوده  مخروط  با درپوش  و بخوردانهایی  دار کوچک پایه  رهايجمم  شکل

Ghirshman,1966: 24,26, figs.13,15,pls.I ,XXVIII; Porada,1970:Vol.IV, pls.28-32) .(  

مـاد    اندور  بـه   نسـبت   هخامنشـی   دوران در  و بخـوردان   آتشـدان   شکل  به  نذورات  شواهد کاربرد جایگاه 

ـ   مادي  هاي نمونه  ، مشابه آتشدان  ، نقش هخامنشی  پادشاهان  هاي بر سردر گوردخمه.  بیشتر است شـده   اريحج  

از آنهـا نیـز در     قطعـاتی   ،گذشـته   از آن ).275، 279 -280، تصاویر231-232، 235: 1: 1371گیرشمن، (است

.  است  آمده  دسته ب  و جز آن  و کاخریز در کرمانشاه  رسدر فا  کوروش  پاسارگاد پایتخت  از جمله  چند منطقه

جمشـید و    تخـت   فراتـادارا در نزدیکـی    بـه   معروف  یو محلّ  رستم  از نقش  متفاوت  با شکل  دیگري  هاي سازه

،  سـنگی   از آتشـدانهاي   گذشـته . )1-1350:30، ملکزاده(اند  شده  فیمعرّ  نیز آتشدان  امروزي  ۀدر ترکی  کاپادوکیه

بخور   پیشکش  ةویژ  جمشید، جایگاه تخت  هاي ارينیز در حج  دوره  ـ این   یا سیمین  ـ زرین   فلزي  بخوردانهاي

  نویسـان  و تـاریخ   از نویسـندگان   روایـاتی  ).254-255، تصـاویر 205-206، 204 :1: 1371گیرشـمن،  ( هستند

،  و نـوروز و غیـره    ، جنگ نیایش  براي  جمعی دسته  حرکت  گامهن  به  دوره  در این  که  است  از آن  حاکی  ،یونانی

  .)25 :1363،  فیثاغورس(  است  شده  داده  حرکت  گروه  در پیشاپیش  همواره  فروزانی  ینزر  آتشدان

  ورزیدنـد و بـراي   اصرار مـی   اجاق  آتش  پرستش  به  کند که می  اشاره  سکاهایی  به . م. ق 5 ةدر سد  هرودت 

.)68 :1   :1375،  بویس(کردند  می  قربانی  نآ

 ه اسـت           بسـیار داشـت    رواج  مختلـف   اشـکال   بـه   کوچـک   بخور بـر آتشـدانهاي    ، سوزاندن پارت  در دوران

)Ghirshman,1976:Vol.2,pl.LXXIX2,4,32,Nos.33,35,No.165ــمن ؛ ــ 47، 75:  ،2  :1370 ، گیرش ،  46 ـ

   ) 59، 60، 86 تصاویر

وجـود دارد    برجسـته   نقـوش  و  دیواري  اشیهايها، نقّ هو سکّ  بر ظروف  تصویري  مدارك ، ساسانی  از دوران
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و آتشدانها   است  پیدا شده  ایران  کنونی  مرزهاي  و خارج  ها در داخل ساسانی  طتسلّ  تحت  مختلف  از مناطق  که

سـوار از    و اسـب   پرنـده   ۀممجس  شکل  چند بخورسوز به  همچنین. دهد می  را نشان  دوره  این  و بخورسوزهاي

:Paruck, 1924اسـت   بـاقی   دوره  ایـن  51,pls. XXXII 12,VII 6-7, XXII 2-17, Pope,1977: Vol.VII, 

pls.241-242, (49  ، شکل 625 :1372،  سنکریستن   ؛  (  

  بـا نـام    کمشـب   و شیر و ظرفهاي  پرنده  کلش  به  زيفلّ  بخور در بخورسوزهاي  سوزاندن  ،اسالمی  در دوران

  الهـی   آیینی  بخور نیز بر آن  و سوزاندن هداد  خود را از دست  ستقد  ۀجنب  ،آتش  ولی هشد  عودسوز کامالً رایج

نیـز در    اکنـون  هـم  و (Eliade:1987,vol.7,Intery:Incense)همورد نظر بـود   آن  خوش  ۀرایح  فقط  ، بلکههنبود

  .رود کار می  به  زخم  و چشم  و مساجد و موارد پزشکی  منازل

  خود، آتشـدانهایی   هاي در آتشکده  امروزه )مهاجر ایرانی  زردشتیان(هند   و پارسیان  ایران  زردشتیان  بقایاي 

  بر سـطح   شو آت  پر از خاکستر است  برند که کار می  به  با دو دسته  داري گود و پایه  بزرگ  ظرف  شکل  به  فلزي

  چمچـه   کمـک   خوشبو نیز به ، چوبها و مواد آتش  نیایش  سایر مراسم  هر روز ضمن. شود می  مشتعل ،خاکستر

  ).194ـ  196 :1326،  ؛ معین 85،  87 :1363،  موله.  (شود بخور می  ،برآن

  

  :گیري نتیجه

  ، بخورسـوز، عودسـوز و آتشـدان    ، منقـل  بخاري ، ، اجاق آتش  جایگاه  با نام  اجمال  به مقاله  در این  که  آنچه

  مختلف  هاي و در دوره  ایران  فالت  جايبخور در جاي  و سوزاندن  از کاربرد آتش   تنها چند نمونه ،شد  فیمعرّ

  شناسـی  باسـتان   شـواهد و مـدارك    نماند که  ناگفته.  گیرد بر می را در  از میالد تاکنون  قبل  سال 3000از حدود 

  ایـران   فـالت   در همسایگی  که  از سایر فرهنگها و اقوامی ، دوران  در این  نذورات  نیز از کاربرد جایگاه  سیاريب

  . هستند  ایران  موجود در فالت  هاي با نمونه  سنجش  قابل  اند، وجود دارد که زیسته دورتر می  ییا حتّ

 کـردن   قربـانی   از آنجـا کـه  .  است  یکسان  و بیش  ، کم سالماز ا  پیش  ادیان  در میان  نذورات  جایگاه  ستقد  

بخـور    پیشـکش   کرد کـه   فرض  توان ، می است  بوده  معمول  نیز رسمی  نذورات  بر جایگاه  خدا یا خدایان  براي

  ترین ، طبیعی نخو  بوي  بردن  از میان  براي.  است  بوده  جانوران  خونین  با قربانی  چوبها و مواد خوشبو در رابطه

،  آثـار قربـانی    را نیـز از آلـودگی    محـیط   آنکه  ، ضمن است  بوده  بخور در کنار مذبح  خوش  بوي  ، استشمام راه

نذر در اماکن  صورت  ، به نذورات  جایگاه  نیز که  اسالم  در دین  یحتّ.  است  کرده می  و پاك  عفونیضد  سـه مقد  

  گوسفند قربانی  بوي  رفع  نیز براي  عید قربان  در مراسم ؛شود می  بخور سوزانده  فونیعضد  براي؛  است  در آمده

  .رود کار می  ، بخور به شده

  



45/  جایگاه نذورات و پیشکش قربانی

  :منابع

  .، تهراننشر مرکز ،مزدیسنا  دانشنامه )1371(، جهانگیر اوشیدري

   .، تهران2  ، ج توس  انتشارات ، زاده صنعتی  همایون  ۀترجم ،، هخامنشیان زرتشت  کیش  تاریخ )1375( ، مري بویس

  .، تهران ، آگه جمشید  تخت )1372(نصراهللا ،کسرائیان و بهار، مهرداد

  .، ترجمه کریم کشاورز، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهرانتاریخ ماد )1345(.م.ا، دیاکونف

تهرانیرامیرکب،  از اسالم  قبل  ایران،  ایران  مردم  تاریخ )1364( حسینعبدال،  کوب ینزر ،.  

  .تهران،  خیام  کتابخانه  انتشارات، 1ج )1335(آنندراج  فرهنگ

  .، تهران کتاب  ، دنیاي اعتصامی  یوسف  ترجمۀ ،در ایران  فیثاغورس  ۀسیاحتنام )1363( فیثاغورس

مجموعه مقاالت کنگرة  ،»مساکن مردم شهداد و مقایسۀ آن با سکونتگاههاي جنوب شرق ایران در چهار هزاره« میرعابدین، ، کابلی

  .تهران ،کشور  فرهنگی  میراث  سازمان، 3ج، ایران  شهرسازي و  معماري  تاریخ

   .تهران،  کتاب  دنیايچ هشتم، ،  رشید یاسمی  ترجمۀ، ساسانیان  در زمان  ایران )1372(، آرتور سن کریستن

   .، تهران ، پویش کیخسرو کشاورزي  ترجمۀ ،روزتا ام  باستان  ، از زمان ایران  تاریخ )1359(... آ و   گرانتوسکی

  .  و فرهنگی  علمی  انتشارات، چ دوم، 2ج،  وشی فره  بهرام  ترجمۀ،  و ساسانی  پارت  در دوران  هنر ایران )1370( ، رمان گیرشمن

  . و فرهنگی  علمی  انتشارات ، چ دوم،1ج،  بهنام  عیسی  ترجمۀ ، ماد و هخامنشی  در دوران  هنر ایران )1371(--------------

  . جیبی ـ  فرانکلین، 1ج ، فارسی  المعارف !دایر )1354(، غالمحسین مصاحب

   . ـ جیبی  فرانکلین، 2ج ،فارسی  المعارف !دایر )1356( -------------------

ترجمۀ صادق ملـک شـهمیرزادي،   ، تاریخ تمدنهاي آسیاي مرکزي، »دوران برنز در خراسان و ماوراء آمودریا« )1374(.م.و، ماسون

  .وزارت امور خارجه، بخش اول از جلد اول، تهران

  .، تهران تهران  دانشگاه ، پارسی  در ادبیات  مزدیسنا و تأثیر آن )1326(د، محم معین

  .تهرانامیرکبیر، ، 1ـ5ج ، فارسی  فرهنگ )1363( ----------

، ارتـش   چاپخانـه  ،6  ، سـال 1  ة، شـمار  تاریخی  هاي بررسی  ۀمجلّ »در کاپادوکیه  هخامنشی  ةاز دور  آتشدانی« )1350(، فرخ ملکزاده

  . تهران

  .، تهران آموزگار، توس  ژاله  ترجمۀ ،باستان  ایران )1363 .( ، م موله

ـ   اجمـالی   نظـري  در ،».م. ق  اول  تـا هـزاره    چهـارم   ةدر هـزار   و شهرسـازي   شهرنشینی« )1365(اهللا ، عزت نگهبان و   شهرنشـینی   هب

  .، تهران ، ارشاد اسالمی کیانی  د یوسفمحم  کوشش  ، به در ایران  شهرسازي

  .، تهران، نشر چشمه بابل  سراي ، کتاب آموزگار ـ احمد تفضلی  ژاله  ترجمۀ ،اساطیر ایران  شناخت )1368( هینلز، جان
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